ИЗДАНИЕ НА ЕВАНГЕЛСКА ПЕТДЕСЯТНА ЦЪРКВА “ПОДУЯНЕ”

„Коя е тази, която изглежда като зората, красива като луната,
чиста като слънцето, страшна като войска със знамена?”
– Пес. на песн. 6:10

СМИРЕНАТА ЗАВИСИМОСТ
ОТ БОГА
„Коя е тази, която идва от пустинята, опряна на Възлюбения Си?” (Пес. на песн. 8:5)
Нека за миг си представим последователно две картини. Първата изобразява безлюдна пустиня. Докъдето поглед стига се виждат
дюни, образувани от навян ситен пясък. Въздухът трепти от силната горещина. Внезапно
на фона на безкрайния хоризонт се очертават
неясните контури на човешка фигура. До нея
се появява още една, двете вървят заедно,
като едната опира главата си на рамото на
другата, когато за малко спират. Тези две фигури са на Младоженеца и Неговата Невяста.
Преди да Го срещне, тя е прекарала известно
време в пустинята, което съществено я променя. Промяната привлича неустоимо нейния
Жених. Невястата се е научила на покорство и
изявява желание за пълна зависимост от Него.
То е ясно изразено чрез полагането на главата
й върху Неговото рамо. Бог определя за всеки, който счита себе си за част от Невястата да
премине през подобна промяна, за да достигне до пълно единство с Господа. Като цяло
пустинята е една пуста и изолирана област.
Бог често използва подобни места, за да изпита Своите ученици и да разкрие намеренията
и целите Си. В пустинята основните човешки
потребности се нуждаят от удовлетворяване,

но могат да бъдат посрещнати само от външен
източник и чужда намеса. Времето, прекарано
там предимно се използва за усърдно търсене на Божието лице и постепенно развиване
на пълна зависимост от Него. С подобна насоченост са думите, които Мойсей отправя към
израелтяните: „И да помниш целия път, по
който Господ твоя Бог те е водил през тези
четиридесет години из пустинята, за да те
смири и да те изпита, за да узнае какво има в
сърцето ти, дали ще пазиш заповедите Му,
или не. И те смири и като те остави да огладнееш, храни те с манна.”(Втор.8:2,3).
Другата картина е ярък контраст на предиш- ната, защото е свързана с представата
за изобилие. Нека мислено се пренесем в
Едемската градина. Думите, които я характеризират най-добре са красота, съвършенство
и завършеност. В нея има всичко, което човек
може да си пожелае. Бог настани в нея първото човешко семейство и даде ясна заповед:
„От всички дървета в градината свободно
да ядеш; но от дървото за познаване доброто и злото да не ядеш от него, защото
в деня, когато ядеш от него, непременно
ще умреш.”(Бит.2:16,17). Това, което възпира
Адам и Ева да ядат от плода за познаване доброто и злото е словото, изговорено от Бог към тях.
продължава на стр.3

А плодът на правдата се сее с мир от миротворците.
Яков 3:18

ГОД.10, БР.2, ФЕВРУАРИ 2014 г.
НАУЧИ МЕ, ГОСПОДИ

ДУХОВНИЯТ КАБЕЛ –
МОЛИТВАТА
Молитвата e директна „телефонна” връзка
с Бог. Тя не е в десетте Божии заповеди, но
има основание да я приемем като заповед –
„непрестанно се молете” (1Сол.5:17). Сам
Господ Исус Христос прекарваше дълго време
в молитва (Лука 6:12).
Защо да се молим? Чрез молитвата Бог желае да установи с нас взаимоотношения на
искане и даване – „искайте и ще ви се даде”
(Мат.7:7); за да общуваме с Бога – „извикай
към Мене и ще ти отговоря” (Ерем.33:3); за
да избегнем атаките на Сатана – „бдете и се
молете, за да не паднете в изкушение”(Марк
14:38); за да бъдем плодоносни при благовестване – „да ни отвори Бог врата за Словото” (Кол.4:3). Молитвата освобождава великата Божия сила, която променя обстоятелствата – „голяма сила има усърдната молитва
на праведния” (Яков 5:16). Да не се молим е
грях. Пророк Самуил каза: „да не даде Бог
да съгреша пред Господа, като престана
да се моля за вас” (1Цар.12:23). Обещано ни
е: „Ако пребъдвате в Мен и думите Ми пребъдват във вас, искайте каквото и да желаете и ще ви бъде дадено” (Йоан 15:7).
Може да се моли който има: вяра – „всичко,
което поискате в молитва като вярвате
ще получите” (Мат.21:22); чисто сърце – „Ако
в сърцето си бях гледал благоприятно на
неправда, Господ не би послушал”(Пс.66:18) ;
и е готов да прости „И когато се изправите
на молитва, прощавайте” (Марк 11:25).
На кого да се молим? Апостол Йоан поиска
да се поклони на ангела, но той му каза: „Недей! Аз съм служител...поклони се на Бога”
(Откр.22:9). Можем да се молим на всяка
една от личностите на Святата Троица като
помним, че Святият Дух ни помага в молитвите „самият Дух ходатайства в нашите
неизговорими стенания” (Римл.8:26).
Как да се молим? С благодарност към Бога
за всичко. Нашата благодарност е знак за готовност да приемем това, което Бог възнамерява да ни даде. С настояване – Исус ни дава
примери с вдовицата пред съдията (Лука
18:2-8) и с онзи човек, който иска хляб от своя
съсед (Лука 11:5-8).
продължава на стр.3

БЛАГОДАРНОСТи

ЗА БОЖИЯТА ВЯРНОСТ
Възпоменанието на Господната жертва винаги е бил специален ден за нашия дом. Когато преди време с моя съпруг подготвяхме
сърцата си за този чудесен празник с молитва
и поклонение, Господ започна да ми показва
неправилни неща, които са стояли в моето
сърце. Явно, че съм се покайвала само от уста,
но сърцето ми не е било напълно очистено.
Плаках пред милостивия Бог, покайвах се,
отричах се от всеки грях и Го молих да ме направи угодна на Него. Срамувам се, но трябва
да споделя, какво Господ изчисти от мен: огорчение, страхове, притеснение, безпокойство,
критикуване, обвинение, малоценност, отчаяние, съмнение, нерешителност…

* * *

Предадох се отново на Господа и Го поканих
само Той да царува в сърцето ми. Господната
вечеря беше голям празник за нас, имах невероятен мир и голяма радост. Бях се докоснала
до Господа и Той изцери и физическото ми сърце. Следващият ден бях на контролен преглед
и лекарката беше приятно изненадана, защото резултатите от изследването на сърцето ми
бяха чудесни.
Благодарна съм на Бога, защото милостта
Му е голяма. Само Той може да ни благослови
и опази. Цялата слава, почит и поклон отдавам
на Бога, Когото много обичам.

Благодаря Ти, Господи, че през изпитанията, болестите и през всичко, което преминах,
Ти беше близо до мен. Привдигаше ме, когато падах, изцеляваше ме, когато боледувах,
обгръщаше ме с любов, когато имах нужда от
нея. „Никакво изпитание не ви е постигнало
освен това, което може да носи човек; но верен е Бог, Който няма да ви остави да бъдете изпитани повече, отколкото ви е силата,
а заедно с изпитанието ще даде и изходен
път, така че да можете да го издържите” –
1Кор.10:13.

Ваша сестра

Твоя вярна дъщеря

СЕМЕЙСТВАТА В ЦЪРКВАТА

ПЕТЪР и ВАЛЯ ЖИВКОВИ
Пепи и Валя са семейство, което смело може
да се оприличи на здрав стълб в църквата ни.
А домът им 40 години е истински пристан на
стотици вярващи. Сърцата им, като едно винаги са копнеели да посрещат хора. Тази хармония е планирана и подредена само от Бог. И
двамата са от семейства с отворени врати за
Божиите люде.
Валя е от Плевен и е възпитана в страхопочитание към Бога. Макар и живеели в една
стая, винаги в неделя, баща й канел хора от
селата след църква за обяд. Топло приемали
и християни за нощуване. Това завинаги оставя отпечатък във Валя и сестра й. Младежите
от църквите в Плевен, Русе и София често се
събират на общения, в които активно участват
Пепи и Валя. По съвет на баща си тя се моли
и уповава на Бога за подходящ другар. Бог й
дава сън, в който категорично и показва кой
ще е съпругът й. „Господи, ако е той, Ти ще направиш така, че всичко да е по Твоята воля”.
Петър е човекът от съня, а двамата са се виждали по време на общите богослужения.
Пепи е от София. В домът им на ул. „Летоструй” всяка неделя вечер се провеждат богослужения. Баща му, Тимотей приема от дете
вярата от родителите си. Пепи и брат му Иван,
също от деца вярват в Бога. Запитана от един
брат дали има някакво откровение за съпруг,
Валя споделя съня си. Когато Пепи е попитан
от баща си Бог говорил ли му е за Валя, отговорът е: „сън нямам, но я харесвам”. На съборa
на Божията църква в Долни Дъбник пред 500
човека се „открива дело”, т. е годеж. Валя и
Пепи декларират увереността си, че Бог ги събира. А четиринадесет дена след това, на 13
август 1972 е сватбата им!
Следва казармата, тъй като Пепи е на деветнадесет години, през 1973 се ражда сина им
Тимотей, а след три години – Женя. Още като
ученик в 8 клас Пепи е задържан в милиция-

та, защото знаят, че у тях има църква. Там му
заявяват, че вярва в „заблуда”, и че няма да
го приемат в ДКМС, както и става. По-късно
отново е обвинен че събира незаконно хора
да гледат християнски филми. От 1974 семейството започва да посещава църквата ни. От
тогава, те започват да канят много семейства
в дома си. А там, редовно се издигат хваления
и молитви. „Бог слизаше със силата си всяка
вечер, имаше бурно съживление; кръщения
в Святият Дух и много повярвали в дома ни”.
Двамата не спират и да благовестват. В Борисовата градина с брошури в джобовете, те си
разпределят хората по пейките.
За две години те заживяват в Етрополе с
няколко вярващи семейства. Всяка вечер се
събират в тях на общение, като едновременно с това редовно благовестват на площада.
Златно време с много плодове! С усмивки те
си спомнят за християнската конференция в
Карлсруе, Германия, 1989 г. Само на тях двамата им е отказана виза. Всички се молят, а Валя
получава „рема” от Господа, че ще заминат.
На гарата Пепи казва на приятелите си: „Чакайте ни в други ден на гарата”. Чудото става
само за няколко часа и те заминават. Там Бог
изцерява Валя от дископатия. През 1990 година отново заминават на конференция в САЩ
с Женя, Иван и Нели Тимотееви. На летището

в Ню Йорк са задържани. Този път „виновна”е
фамилията им – Живкови. Но Бог се намесва и
ги избавя. Следва ново съживление през 1991
г. – у тях идват много новоповярвали, а Бог
им говори чрез дарбите Си. Неуморно Пепи и
Валя канят новите хора и на обяд в дома си.
1995 година Пепи купува „случайно” място
във Враждебна, желано от много хора. „Но
Бог го е пазил за нас.” Купуване, прехвърляне, план, строеж. По необикновен начин Бог
движи всеки ход с прецизност. Необикновено
е да построиш 4 етажна къща с ежедневните си доходи, но е факт. Всеки един майстор,
или брат, който помага е изпратен от Господа.
Пепи се издължава на всеки до стотинка. Още
щом се нанасят в една стая, молитвената група се събира на новият адрес. „Беше много
живо.” И така до днес – всеки понеделник. От
тогава са минали много, много хора през този
дом. Двамата са протягали ръка и са приютявали вярващи в затруднение. Всичко това е
съпътствано с изпитания, но и огромни благословения, подпечатани с молитвите им. Когато Пепи си изгаря окото, Бог чува молитвите на
Валя и след година му е възстановено. В друг
случай, Бог връща към живота Пепи, след като
тя извиква към Него в един страшен момент…
Думите на Валя: „Винаги, когато правиш
нещо за Бога го прави, защото ти е дадено, а
не защото ще получиш нещо. През целият си
живот сме слугували на Бога с три стаи за всякакви нужди на хората, освобождавали сме
спалнята, децата сме изпращали, за да помогнем с дома си. След време, Бог ти го връща
стократно. Но ние сме го правили не за да получим нещо, а защото ни е вложено и ни идва
отвътре”.
Петър и Валя, винаги един до друг, неизменно с грижа за другите, широко отворени за
Бога. Боголюбивите!
Представянето подготви
Елена Иванова

СМИРЕНАТА ЗАВИСИМОСТ ОТ БОГА
продължение от стр.1
Самото дърво се намира в центъра на градината, което го прави достъпно и примамливо
(Бит.2:9). Ева вижда, че неговия плод е „приятен за очите” и предполага, че е „добър за
храна” (Бит.3:6). Въпреки голямото изкушение както тя, така и Адам осъзнават Божията
заповед, която съдържа категорична забрана.
Когато Сатана изкуши Ева, той подлага на съмнение думите на Бога: „Наистина ли Бог каза
това?” Този въпрос цели да внуши идеята,
че Бог не може да откаже да даде на Адам и
Ева онова, което те харесват и желаят да имат.
Повярвала на лъжата на Сатана Ева проявява
явно непокорство, в което въвлича и своя съпруг Адам. Тяхното осъзнато неподчинение ги
отделя от Бога. Те спират да се „облягат” и доверяват на Всевишния, а смъртта – духовна и
физическа навлиза в тяхното станало вече греховно естество. Когато Адам и Ева са изкушени
пред тях се открива възможността да триумфират като победители. Но те избират и са привлечени от това, което привидно е добро според тях и по тази причина са отделени от Бога.
Около 2000 години по-късно с идването си
на земята в плът Исус се изправя пред изпит,
подобен на този, който първият Адам не издържа. Целта на Човешкия Син е да поправи
грешката на предишния Адам и след това да
възтържествува като победител над греха
и смъртта. В пълен контраст със съвършенството на Едемската градина Исус се изправя
срещу Сатана в голата пустиня. В нея няма

нищо,        което да удовлетвори силният физически глад на Христос. Когато Той огладнява
след 40-дневен пост Сатана предлага на Божия
Син да превърне камъните наоколо в хляб и
така да посрещне Своята нужда. Исус има достатъчно сила, за да направи това чудо, но съзнателно отказва да послуша думите на Сатана
и търпеливо чака ясен отговор от Своя Отец.
Ако Исус поемеше нещата изцяло в Свои ръце,
това щеше да Го отдели от волята на Небесния
Баща, подобно на постъпката на Адам и Ева.
Вместо да постъпи според думите на Сатана и
да съгреши Исус потвърждава пълната си зависимост от Отец, като отговаря „Не само с хляб
ще живее човек, но с всяко слово, което излиза от Божиите уста”(Мат.4:4). Заради своето
безкомпромисно устояване пред силата на изкушението Божия Син получи силата на Духа,
Който Го заведе в пустинята (Лука 4:1,14).
Всеки, който иска да се доближи и облегне
на рамото на Младоженеца се налага да премине през много различни изпитания. Подобно на Исус той ще се озове в пустинята – място
на духовна пустота, където се изпитва силен
глад (неудовлетворение) и изгарящо желание
(изкушение) за удовлетворяване на основните
човешки нужди. В критичния момент, когато
започнем да си мислим, че Бог не се интересува от нашия проблем и прекалено дълго време
отлага Своя отговор, врагът получава достъп до
нас и идва, за да ни изкушава. Той ще се опита да ни подтикне да извършим целенасочени

действия и с тяхна помощ да постигнем онова,
което желаем и което в настоящия момент Бог
не иска да ни предостави. Щом отхвърлим това
изкушение и останем здраво свързани с Господа, на определеното от Него време и по начин,
който Той е избрал, ще получим това, от което
се нуждаем с точна мярка. Ако сме търпеливи
по време на изпитанията, през които преминаваме и изчакаме Божието снабдяване думите
на апостол Павел, адресирани до църквата в
град Коринт, ще се изпълнят буквално в живота ни и ще присъстват постоянно в нашето
ежедневие: „Каквото око не е видяло и ухо
не е чуло и на човешко сърце не е хрумвало,
всичко това е приготвил Бог за тези, който
Го обичат.”(1Кор.2:9).
Първият Адам се проваля, като се поддава
на изкушението на Сатана. Той губи своята позиция на победител. Победата е възвърната
от Исус, Който надделя над греха и стана „по
следният Адам” (1Кор.15:45). Заради Своята
вярност, изразена в пълна зависимост от Отец,
Христос седна заедно с Него на престола
(Откр.3:21). Днес Исус предлага място до Себе
Си на трона за всички, които желаят да достигнат Божието най-добро. За да постигнем
това е необходимо да направим категоричен
избор да бъдем напълно зависими от Бога за
всичко и вярно да отстояваме своята позиция
до Второто Христово идване в сила и слава.
Николай Симеонов

ДУХОВНИЯТ КАБЕЛ – МОЛИТВАТА
продължение от стр.1
Като знаем, че винаги може да сме извършили грях, трябва да пристъпваме към молитвата с покаяние (3Цар.8:33-34). В Библията са
споменати различни пози – с вдигнати ръце,
с наведена глава, на колене, по лице, с отворени или затворени очи, правостоящ, ходейки. Необходимо е и с телата си да изразяваме
почитта си към Бога. От Гал.5:17 разбираме за
борбата между духа и плътта. Задрямването
също е слабост на плътта. Христос каза на учениците си: „Не можахте ли поне един час да
бдите с Мене?”(Мат.26:40). Обидно е да говорим на Бога полузаспали. Трябва да преодоляваме пречките като отделим специално време
за молитва; като намерим място, където наймалко ще ни смущават; като търсим начини
за съсредоточаване. При невярващи близки
и трудни жилищни условия – прилагаме изобретателност и дисциплина. Под „вътрешна
стаичка” в Мат.6:6 трябва да разбираме да
разговаряме с Бог със съсредоточено внимание.

За какво да се молим? „Всяка ваша грижа
възложете на Него”(1Петр.5:7); за важно и маловажно, за мъдрост, водителство, устояване
на изкушенията, утеха при скръб, изпълване с
Духа, за изцеление, за лични духовни и материални нужди, за духовните ръководители, за
дързост при благовестието. Нашите искания да
са в съгласие с Божиите истини.
Кога да се молим? Непрестанно – „молещи
се в Духа на всяко време с всякаква молитва
и молба” (Ефес.6:18). Често при молитвата срещаме трудности поради: недостатъчно познаване на Божия характер, духовното ни състояние, нашия характер и темперамент, от битово
естество и лоша организация, от много грижи.
Хората са различни и в молитвата. Едни лесно
се настройват на духовна вълна, други повече се вълнуват от ежедневни проблеми, едни
предпочитат общата молитва пред личната. Сериозна пречка е отклоняването на решението
за молитва. Сатана прави всичко възможно да
ни откаже.

Основни елементи на балансираната молитва: Хваление – обръщаме се към Бога с поклонение и благоговение. Изповядване на греховете – приемаме Неговата прошка. Чрез благодарност – показваме, че наистина Му се доверяваме. Като ходатайстваме – застъпваме се за
духовни, житейски и физически проблеми на
нуждаещи се. Молитвите не отменят нашата
действеност. Това не значи липса на вяра. Бог
ни е дал разум и очаква да го използваме. Бог
да ни помогне да открием красивата опитност
на молитвата като най-радостната привилегия
на света.
Анастасия Василева

ЧЕСТИТО

ЧЕСТИТО

на Дани и Вили
за Александър

на Калоян и Мирена
за Матей

На 23 февруари 2014 г.
от 14.00 ч.
в сградата на църквата
ще се проведе

ОБЩО СЪБРАНИЕ
НА ЧЛЕНОВЕТЕ
НА ЦЪРКВАТА
Събранието ще премине при
следния ДНЕВЕН РЕД:

НОВи ЧЛЕНoве НА ЕПЦ – “ПОДУЯНЕ”

1. Отчет на Председателя на
Духовния съвет.
2. Отчет на Председателя на КРК.
3. Изказвания по отчетите.
4. Промени в състава на
Духовния съвет.
5. Предложения и насоки за
бъдещата дейност на църквата.
ПРИСЪСТВИЕТО НА
ВСИЧКИ ЧЛЕНОВЕ НА ЦЪРКВАТА
Е НЕОБХОДИМО

ВОДНО
Иван Панов

Янка Георгиева

КРЪЩЕНИЕ

СЪОБЩЕНИЯ

РЕДОВНИ БОГОСЛУЖЕНИЯ:

l За

l Неделя

от 10.00 ч. и 18.00 ч.
l Сряда от 18.00 ч. – молитвено събрание
l Петък от 18.00 ч. – богослужение
ДРУГИ МЕРОПРИЯТИЯ:
l Братско

общение – вторник от 19.00 ч.
общение – сряда от 17.00 ч.
l Младежко общение – събота от 18.00 ч.
l Неделно у-ще – неделя 10.00 ч. и 18.00 ч.
l Тийнейджърско общение – неделя 16.00 ч.
l Лични срещи с пастира – четвъртък
от 16-20 ч.
l Сестринско

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА МОЛИТВА:
l За

единството на християнството.
мира в страната и по света.
l За бежанците в България.
l За хората без работа и препитание.
l За страдащите от онкологични
заболявания.
l За бъдещето на децата ни.
l За

служението на пастира и неговото
семейство.
ДРУГИ СЪОБЩЕНИЯ:

l Членовете

на ЕПЦ-Подуяне могат да
ползват библиотеката към църквата,
както и аудио, видео и DVD записи
нa филми, проповеди и библейски
поучения.
l Желаещите да бъдат приети за членове
на църквата, могат да се обърнат към
ръководството на църквата за повече
информация.
l Интернет страницата на църквата www.
poduene.org се обновява всяка седмица,
като там може да се гледат най-новите
проповеди от богослуженията, както и
много друга допълнителна информация
за църквата ни.
ЗА КОНТАКТИ С ПАСТИРА:
l тел.:

02/ 859 24 40; GSM: 0897 868 040
bordjiev@abv.bg

l е-mail:

На 7 февруари 2014 г. на 79 години почина

Елена Владимирова Иванова
„Защото умряхте и животът ви е скрит с Христос в Бога.
Когато Христос, нашият живот, се яви, тогава
и вие ще се явите с Него в слава” – Кол.3:3,4

„Водата в образа на кръщението и
сега ви спасява (не измиването на
плътската нечистота,
а настоятелната молба към Бога на
една чиста съвест) чрез възкресението
на Исус Христос”

– 1Петр.3:21
РЕДАКЦИОННО КАРЕ

Слави Димов
Ева Борджиева
Надежда Каридова
ЕПЦ Подуяне
ул.”Острово” 10
гр.София
GSM: 0897-868-040
Е-mail: buletin@poduene.org
Web: www.poduene.org

